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KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở Ngoại vụ
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về mục tiêu, nhiệm
vụ kế hoạch năm 2021; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện năm 2021; Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của
UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
của Sở Ngoại vụ năm 2021;
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/CBSNgV ngày 27/01/2021 của Chi bộ
Sở Ngoại vụ về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ,
Quy chế làm việc, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng
tâm năm 2021 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh Lạng Sơn và Quyết định của UBND tỉnh về mục
tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Nâng cao trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ và phối hợp xử lý
công vụ theo tinh thần đổi mới, sáng tạo và cải cách hành chính, đảm bảo công
tác tham mưu, đề xuất và triển khai của các phòng, đơn vị thuộc Sở về các
nhiệm vụ, nội dung được giao hiệu quả, chất lượng.
Xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo và phân
công rõ trách trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện,
đảm bảo đúng thời gian và chất lượng, phấn đấu hoàn thành tốt 100% các nhiệm
vụ đề ra.
Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử
dụng có hiệu quả thời gian làm việc; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ
người dân và doanh nghiệp, với phương châm hành động năm 2021: ”Siết chặt
kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.
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II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG
NĂM
Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt tại
Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh, gồm:
1. Hoàn thành dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế
của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2026; dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại tinh giai đoạn 2021-2025.
2. Phê chuẩn đưa vào vận hành chính thức tuyến đường chuyên dụng vận
tải hàng hóa qua khu vực 1088/2 – 1089 thuộc cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu
Nghị Quan theo thỏa thuận của hai nước ( trước ngày 31 tháng 5 năm 2021).
3. Hoàn thành kiến nghị trình cấp thẩm quyền hai nước Việt Nam – Trung
Quốc phê chuẩn áp dụng thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma
–Ái Điểm (hàng ngày mở cửa làm việc từ 07 giờ 00 – 19 giờ 00, giờ Hà Nội, làm
việc các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) và bổ sung vào phụ lục của
Hiệp định về Cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt
Nam –Trung Quốc.
4. Tham mưu thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương với 01 – 02 địa
phương/đơn vị cấp huyện, thành phố của Nhật Bản.
5. Tham mưu trình tự, thủ tục hồ sơ, kêu gọi nguồn tài trợ đề nghị
UNESCO công nhận dãy Núi đá vôi và Thung lũng Bắc Sơn là di sản thế giới –
công viên địa chất toàn cầu.
III. CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
thực hiện các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách, lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng,
Thanh tra, các phòng chuyên môn và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại
căn cứ Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở cụ thể hóa vào kế hoạch nhiệm vụ
công tác năm của từng đơn vị, tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ được
giao đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về các nội dung đã
được giao.
2. Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn và Trung tâm Thông tin
và Dịch vụ đối ngoại được giao chủ trì, trên tinh thần tích cực, chủ động phối
hợp với với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện
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Kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo Kế hoạch đã đề ra và định
kỳ báo cáo kết quả quả thực hiện gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp.
3. Giao Chánh Văn phòng Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm
tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện Kế hoạch, chương trình công tác; theo
dõi, tổng hợp kết quả, tình hình, tiến độ thực hiện để làm cơ sở đánh giá, xếp
loại đánh giá cán bộ, công chức cuối năm.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu phát sinh khó khăn, vướng
mắc, đề nghị phản ánh về Lãnh đạo Sở (thông qua Văn phòng Sở) để kịp thời
điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;

GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;
- VP, Ttra, các phòng CMNV;
- Trung tâm TT&DVĐN;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu VT.
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